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Inleiding
De bedoeling van deze studie is, aan te tonen dat de mensen vanaf het
begin der schepping tot nu toe op allerlei manieren zélf bezig zijn zich los
te maken van het aardse, van de gebondenheid, van de sterfelijkheid.
Daartoe kenden de oude Egyptenaren allerlei technieken, die vandaag de
dag nog actueel zijn. Onze huidige technieken zijn niet zo nieuw als ze wel
lijken.
Wij mensen hebben er álles en alles voor over om onszelf te bevrijden van
de sterfelijkheid, en om licht te krijgen in de duisternis van ons bestaan.
Dat er in JHWH een weg geopenbaard is tot behoud voor niets, tot
verlichting, lijkt ons te “goedkoop”, beneden onze waardigheid. Dit alles
zal ter sprake komen. Wij zullen het onmogelijke en ijdele van ‘s mensen
inspanningen aantonen, en laten zien Wiens inspanning en werk slechts
volkomen is.
De Heilige Graal en de Avondmaalsbeker
Hebben de geheimen van de atoomwapens mogelijk enig verband met de
zogenaamde Heilige Graal? Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Maar toch, we
zullen de graal eens onder de loep nemen. Er zijn in de loop der tijd
ontzettend veel verhalen over de Graal in omloop gekomen. De Heilige
Graal (Holy Grail) zou gebruikt zijn als de Avondmaalsbeker door Jezus.
Daarmee zou Hij bloed en zweet getransformeerd hebben tot wijn, en
omgekeerd. Dit baseert men op de volgende woorden: Matth.26:26: Neemt,
eet, dit is Mijn lichaam, etc.

Er zijn verschillende graal-legenden. De graal zou naar Engeland zijn
gebracht door Jozef van Arimathea, en daarna zijn bewaard door de
zogenaamde Fisher Kings. Op een bepaald moment zou de Graal
verdwenen zijn en bewaard worden in een ovaal-eivormige tempel,
genaamd de “Mount of Joy”. Bij de Graal zou de geheime kennis behoren
van de controle over de elementen.
De oude Fisher Kings tonen op oude rolzegels en tabletten hun activiteiten.
Wij zullen eens een aantal van deze afbeeldingen bestuderen en nagaan wat
deze ons hebben te zeggen. De Fisher Kings zijn de oude goden der
Sumeriërs, die zich verkleed hebben. Het zijn de gevallen engelen, de
Anakim of Annunaki. En zij zijn verzot op de geheime krachten der
schepping, om toch vooral op technologische wijze onsterfelijkheid te
kunnen verkrijgen.
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Is de graal nu écht een mythe, een literair object?
Of zit er een mysterieuze lering voor ons in?
Volgens de zogeheten Graalridders heeft Jezus in
Joh.19:34 het geheim van de Graal
gedemonstreerd, door bloed en water uit zijn
zijde te laten vloeien, uit de wond die door de
“lans van het lot”, (spair of destiny) was
veroorzaakt.
President Roosevelt (FDR) heeft heel actief naar
de Graal gezocht, en ook Hitler. Onder Roosevelt is de a-bom ontwikkeld
en getest. Zou dit iets met de Graal te maken kunnen hebben? Dat lijkt
velen onwaarschijnlijk, maar in werkelijkheid zullen wij ervan verbaasd
staan hoe de Graal wel degelijk verband houdt met de a-bom.
Wat is precies de Heilige Graal voor een ding?
Het is geen houten schaal, zoals wel wordt gedacht. Het is een steen die het
ene element in een ander kan veranderen (transmuteren). Het woord Graal
komt van Grael = steen. De Graalridders noemen het de “Steen van God”,
die uit de hemel zou zijn gevallen, als software om de elementen ermee te
kunnen wijzigen. Men kan er de atomen van een materiaal door wijzigen.
Het zou om een zwarte steen gaan, de keramion. En ook levenloze materie
zou men ermee van levenskracht kunnen voorzien.
Wetenschappers beweren altijd dat de enige weg om het ene element in het
andere om te zetten die is der goddelijke oerkracht, de nucleaire
technologie. En dat zou men via de Graal kunnen. De Graal zou de sleutel
tot het eeuwige leven bevatten, het inwendige licht, het geestelijke goud. En
hierom was het alle oude mysterie-godsdiensten begonnen, en ook
Alexander de Grote, Isaac Newton, Shakespeare en al de koninklijke
families van Europa. Zij willen via de Graal-techniek tot eeuwig leven
komen. De Graal zou voor hen de weg naar onsterfelijkheid openen!
De oorsprong van de Graal ligt in Egypte. De oude Egyptenaren
(Atlantiden) wilden hun bevolking van een lagere staat van bewustzijn naar
een hogere staat brengen, via de Graal-transmutatie. De Grieken noemden
het oude Egypte het land van Khem. Van het woord khem is ons woord
chemie afgeleid. Khem, chem, chemy of chemie.

3

Brochure no.220

Pascha, de graal en de a-bom

Egypte is het land van de Al-kemie, of alchemie,
khemennu. Men had oudtijds laboratoria, en één
ervan was de Abydos, onderaards, waar het hoofd
van Osiris werd bewaard in een casket/ kist, fles
of zuil. Later zou Osiris zijn opgestaan vanuit de
fles. Moeten wij daarbij aan een reageerbuizen
denken?
De fles of zuil draagt de naam “Ruggengraat van
Osiris”, en ook wel “ladder ten hemel”.
De gevleugelde Isis bewaakt de pilaar of fles van
Osiris, zie afbeeldingen
Maar wat is precies de pilaar of fles van Osiris?
Het is een instrument waarmee men iets van de
ene dimensie in de andere kan overzetten,
transmuteren. Men kan ermee ook gaten boren in de lucht, de zgn. stargates,
om tijdreizen te doen.
Het hiëroglief toont de 2 TET-pilaren of Djets, die de deurweg of poort naar
het eeuwige leven flankeren, zie afbeelding links boven:
Links en rechts onder de lichtflessen met daarin de slangen.
In de Tempel van Denderah
is een afbeelding gevonden
van de Abydos, met de grote
flessen, die slangen zouden
bevatten. En wat zijn die
slangen?
Salomo noemt hen Nachash,
dat is slang, wijsheid, etc. In
het Hebreeuws lijkt het
woord voor ziel erop,
neshamah, de levenskracht. Zijn de technici op de afbeelding bezig hun
flessen te activeren om de ziel in het DNA van Osiris
te brengen? Dit zou dan wijzen op hun vergevorderde
technologie van klonen, en dergelijke.
In het oude Egypte had men eertijds ook al de gouden
kisten, net als de Ark des verbonds van Mozes. Deze
arken fungeerden als een soort wapensysteem van
straling, waardoor de vijanden stierven.
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De flessen hadden de vorm van een fallus (penis), en daarin zou de ziel van
de Wereldverlosser zich bevinden. Het waren grote flessen die op
waterkruiken geleken, en deze mochten alléén door mannen worden
gedragen.
Wij kennen allen wel het spreekwoord dat de geest uit de fles glipt, zoals bij
de doos van Pandora. Wordt hier verwezen naar de Denderah Light Bulbs?
En mogelijk is de graal of fles aan de kruik gelijk waarin het manna werd
bewaard naast de Ark. Normaal werd het manna na één dag tot wormen,
maar in de fles werd het geconserveerd. David spreekt in Ps.23 over een
overvloeiende beker, wat ook kan wijzen naar deze fles of beker, die de
slangenziel zou bevatten, waardoor men verlicht werd.
In een oude Winchester Bijbel uit de 11e eeuw is een afbeelding te zien van
David die voor de Ark huppelt, met rechts van hem de pilaar van Osiris, en
links de worm, serpent, die in de Ark zou leven. Die worm wijst heel
duidelijk op elektriciteit.

De Ark stond later in de Tempel in het Heilige der Heiligen, een perfecte
kubus, waarin de Hogepriester eenmaal des jaars op Grote Verzoendag
inging. En daar bevond zich ook de Sheti-yar, de Hoeksteen. Deze steen
zou een stuk hardware zijn van de Graal. Om de elementen te kunnen
transmuteren diende men immers tevens het geheim van de Graalsteen te
kennen. In een speciale taal zouden deze geheimen zijn opgeschreven,
hetwelk door de Koran de “taal der vogels” (de software) wordt genoemd,
ook wel de groene taal der alchemisten. Wie de geheimen en de geheimtaal
kende, kon als een vogel door het hemelruim vliegen. En dat zien wij dan
ook op heel veel oude afbeeldingen gebeuren.
De oude wijsheid kende geen vier elementen, maar vijf. Water, aarde, lucht
en vuur. En daarbij ook het hout. Niet het hout van bomen, maar hout als
worm, als levenskracht, de quintessence. Quin = vijf, en essence = element,
stof. Het gaat hier kennelijk om de levenskracht, het Goddelijke leven, de
levens-elektriciteit, als licht des levens. Men miste de kennis van het wáre
Licht des Levens, van de Levensvorst van Israël, JHWH.
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Nebukadnezar heeft, volgens overleveringen, alle tempelschatten naar
Babel gebracht, waaronder ook de pilaar van Osiris, die de Israëlieten meest
waarschijnlijk hadden meegebracht uit Egypte, toen zij de Egyptenaren
beroofden na de dood der eerstgeborenen. Nebukadnezar zou de Graal
gebruikt hebben om voor zich de weg naar Boven te openen. En ook in de
herbouwde tempel was er wel weer de Graal, naar men zegt, maar niet de
Ark.
In het jaar 1100 hebben de Knights Templars (tempeliers, kruisvaarders) de
geheime vertrekken en tunnels in de Tempelberg opgegraven en daar de
schatten (hardware en software) gevonden, met veel verborgen materiaal
aangaande de kennis van de gnosis. Zij hebben die kennis meegenomen
naar Frankrijk, waar wij daarna de grote kathedralen zien verrijzen, waarin
men die geheime kennis heeft verwerkt, ook op geometrisch gebied. Die
kathedralen zijn een soort boeken in steen en voorportalen van het hemelse.
De Graal een steen?
Steen in het Hebreeuws is Eben, en in het Grieks Cephas, kephas = kephalos = hoofdschedel (Om-phalos = middelpunt der aarde).
Steen en hoofd zijn hier identiek, nl. Hoofd-steen (Hoeksteen). En Golgotha
is de hoofdschedelplaats. De Tempeliers hebben als symbool een schedel,
waarin zij denken dat Bafomet verborgen is, de sofia of wijsheid. En dat
noemen zij de “Steen der wijzen”. De Tempeliers beweren dat zij de
schedel van Hiram Abiff hebben gevonden in of bij Salomo’s tempel. Deze
schedel zou nog geweldige krachten bezitten. De Skull&Bones waartoe
president Bush behoort is ook een afdeling van de Illuminati, waar het
allemaal draait om de schedel van Hiram Abiff, de architect van de tempel
van Salomo. De R.K. kerk liet tijdens de Inquisitie vele duizenden
Tempelieren ombrengen vanwege hun geloof. Zij stierven liever dan de
geheimen van de Graal te verklappen. Sommigen beweren ook dat het de
schedel van Johannes de Doper zou betreffen, maar dat is onzeker.
De schedel zou het land zelfs vruchtbaar maken, rijkdom en macht geven,
en zelfs bomen in bloei zetten. Déze Grail of schedel zou volgens hen het
hoofd van “God” zijn, nl. de 40 feet grote phallische pilaar of fles van Isis
en Osiris. Deze fles zou de geheimen van Adam en de schepping bevatten,
en uiteindelijk hét grote geheim van de Wereldverlosser. De Tempeliers
achtten het zeer gevaarlijk als de geheimen van deze fles in verkeerde
handen zouden vallen, daar de fles de geheimen van de ziel van de Messias

6

Brochure no.220

Pascha, de graal en de a-bom

zou bevatten. Die geheimen zouden van het Shambhala, het Boeddhistische
paradijs, over zijn gebracht naar de berg Meru in Mongolië in deze fles.
De letter G die de vrijmetselaren dikwijls gebruiken wijst naar de steen
Galahad en de Grail. De Steen der Wijzen en de Graal of Fles van Osiris
worden kennelijk vereenzelvigd met elkaar. De steen als stauros of paal
wijst op de wederoprichting. Re-stau-reren = herstellen. De Graal zou
lichtflitsen kunnen produceren, waardoor elementen zich transmuteren. En
zoiets kan alleen dmv. atoomkrachten.
Farao Akhenaton introduceerde de verborgen god Aton, die gesymboliseerd
werd via en door middel van lichtstralen. Deze “Godskracht” wijst dus naar
straling van Atum (atoom-straling?).
Fonetisch zijn de D en T verwisselbaar, zodat wij Atum en Adum of Adam
krijgen. In de naam Manhattan (eiland van New York) zit het woord Man H - Aton, en dat wijst naar het doel van atoomsplitsing.
Kernfusie komt van fissus, Ph-Issus of phallus-Isis.
Na het “succes”(?) met de A-bom (atoombom) heeft de USA de H-bom
(waterstofbom) ontwikkeld, die wel duizendmaal meer vernietigend is, ja in
staat is om het gehele mensdom te vernietigen. Met deze moordwapens
heeft de USA/NATO het uiteindelijke Armageddon-wapen in handen.
Salomo beheerste ook het licht van Atum, de naam voor de verborgen zon
(atoom-flash?). Alzo heeft een Oppenheimer (John Robert) de uitvinding
gedaan om de verborgen wereld van het atoom te splitsen. Salomo haalde
zijn goud van Ofir of Ophie, en dat lijkt wel op Oppenheimer. Het blad
Time magazine noemt Oppenheimer een “intellectuele Galahad”, en
waarom? Doordat Oppenheimer meent dat het onding (de H-bom) alleen zal
werken als deze op een ossewagen, net als de ark, wordt vervoerd. In 1952
is de eerste H-bom getest op de Marshall eilanden, waar het een lichtsterkte
had van 10 zonnen.
Hoe heel ánders zou de wereld eruit zien als deze technici (iemand noemt
hen ‘reptielen’) van Los Alamos geestelijke deskundigen waren en géén
massavernietigingswapens zouden hebben ontwikkeld! De profeten hebben
ons tijdvak zien aankomen, waarin de nieuwe Camelot geschapen zou
worden en Koning Arthur zou terugkeren en de mysteries van de Grail
zouden bekend worden.
De atoomgeleerden en die erover gesteld zijn spreken van een “atomairpriesterschap”, met één Hogepriester (de Antichrist, de valse Vredemaker).
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Men is op zoek naar onsterfelijkheid via technologie. Zij hebben een
atomair priesterschap gevormd, onder de naam CIBITRI (CI = CFR, BI =
Bilderberggroep, TRI = Trilateral Commission). Zie onze brochure no.27

De Babylonische visgod EA of Oannes houdt in zijn ene hand brood, en in
zijn andere hand een grail. Zie figuur. Dat wijst erop dat
men toen reeds het geheim van de eucharistie beoefende.

De Hogepriester (van Israël)
De voorwaarden voor het Hogepriesterschap. De Hogepriester moet
beschikken over inzicht, kennis om de onwetendheid van dwalenden te
kunnen beoordelen, of dingen uit onkunde geschieden of uit moedwil.
Medelijden, heilzame billijkheid betrachten t.o.v. Onwetendheid.
Onwetende zonden in het Hebreeuws zijn schegaga (vergeefbaar). Zonden
met opgeheven hand zijn bejad ramah (onvergeeflijk).
De meeste zonden zijn terug te voeren op onze zwakheden en
ongehoorzaamheid. De Hogepriester trad binnen de concrete cirkel van
onze existentie, waarin wij tegenover Hem staan, nl. als zondaar. De satan
en zijn zaad heeft de geheimen van het absolute licht (de atoomflits)
ontdekt (gij zult als Elohim zijn). Daarmee zal hij de hiel van het
vrouwenzaad beschadigen. Echter, het vrouwenzaad zal met de
uitvindingen van het slangenzaad de kop van de slang vernietigen. De
atoomgeheimen zijn in handen gevallen van het vrouwenzaad, en JHWH
zorgt ervoor dat het vrouwenzaad zal overleven, want het is vrijgekocht van
de verderfenis en dood. Joh.8:36; Rom.6:18
Wij hebben de enige en ware Hogepriester in JHWH! .

Het geheim van de inwijding in de eucharistie wordt
gesymboliseerd door de letter H. De H speelt in het
Hebreeuws ook een speciale rol en wordt veelal achter een
woord geplaatst, bv. Adama(h), en Abra(h)am), Sara(h).
Ook aan Abraham werd de atoomflits kenbaar, toen Sodom
en Gomorra werden omgekeerd. Daarbij veranderde de
vrouw van Lot in een zoutpilaar. Zout of salt, waar het
woord “saltation” wijst op een proces waarbij er een
plotselinge genetische manipulatie plaats heeft.
Verder wijst de H op de Griekse verlosser Helios (als zon der
gerechtigheid). En is het toeval dat de superbom een H-bom wordt
genoemd? H van hydrogen of waterstof. De geheimen van de h-bom zijn
meer bovennatuurlijk en op de godheid gelijkend, dan wij ons wel
realiseren. De H is ook in gebruik als CH. Oudtijds noemde men de letters
HRS het zonnevuur, dat de materie kon transmuteren. Dat wijst op CHRS of
de Christus-kracht, de Vishnu, halfvis, half man.
In Engeland staat de tempel van de graal in de Rosslynn chapel. Ros=
wijsheid, en lynn = waterval. En CH-ros of Christos wijst naar het heilige
Licht. De oude Egyptenaren noemden het zonnevuur Aton, Ra-Schoo of
RHS en HRS. De Hebreeuwse letter Resh wijst op genade, in tegenstelling
van krachten. Het is de Geest van Elohim die in de materie zichtbaar wordt.
De Resh wijst op de tegenstelling tot Rasha = kwaad. Het oerwater wijst op
het levende water waarover Christus spreekt van
Zichzelf. En de oergeheimen kunnen volgens
Resh en Rasha voor goede én voor kwade
doeleinden worden aangewend. En dat zien wij
voor onze eigen ogen, hoe de atoomgeleerden
hun kennis gebruiken tot destructie en
vernietiging. Zij zijn de geheimen van het
Goddelijke binnengedrongen met hun kennis en
hebben de codes van het “eeuwige leven”
ontrafeld. Zij hebben de sleutels tot de
oordeelsdag gevonden. En daarvan zal Rome
Pilaren van Meru
profiteren. Rome heeft deze twee sleutels tot haar

Eucharistie
De graal is het centrale punt in het mysterie van de eucharistie, waar brood
en wijn zouden worden omgezet in vlees en bloed, waardoor het inwendige
licht zou worden ontstoken en gevoed. Daar zou de mens de controle
verkrijgen over de elementen, volgens Rome.
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wapen-symbool gemaakt. De kerk meent dat háár het oordeel is gegeven.
Het is dan ook één van de grootste travesties (verkleedpartij of
vermomming) dat deze goddelijke geheimen zijn gevallen in de handen van
de kinderen Belials. De Zweed Dag Hammerskjold was in 1953 secretaris
generaal van de VN. Hij was hogegraad vrijmetselaar en zag zichzelf als
een soort christus-figuur. Hij zorgde ervoor dat de grootste magnetische
steen die er bestaat ter wereld in de hal of meditatiekamer van het VNgebouw kwam.
De steen weegt ongeveer 6½ ton. De top van dit
rechthoekige blok is gepolijst. Het licht dat er op
schijnt gelijkt op biljoenen kleine sterretjes. Deze
“Steen des Lichts” zou het menselijk bewustzijn
openen voor het Christ-bewustzijn, zoals New Age
dat noemt.
De verbinding van de graal met het Levende water
leidt ons naar het nucleaire proces dat bekend staat
als Cold Fusion, dat zijn chemische nucleaire
reacties. Het voordeel ervan zou zijn dat hierbij
geen gevaarlijke radioactieve straling vrijkomt.
Koude fusie richt zich op palladium. Dat woord komt van Pallas, de
zilverachtige asteroïde, een element van platina. Pallas is de eerste Griekse
godin van de wijsheid. In het palladium stond een kunstmatige phallus. Dat
wijst naar de fles of grail van Osiris, een 40 feet grote phallus. Nostradamus
voorspelde dat de phallus in de IXIX.IX (1999?) eeuw weer ontdekt zou
worden.
Het zijn de geheimen van de koude kernfusie die behoren tot de
allergrootste wetenschappelijke ontdekkingen van onze eeuw. Sir Arthur C.
Clarke heeft daarvan in 1998 gezegd dat het tot de grootste schandalen
behoort van de 20e eeuw dat men de voordelen ervan niet wil bekendmaken
en toepassen, zoals o.a vrije energie.
Komen de geheimen van de A-bom, de H-bom en
de koude kernfusie allen van de Heilige Graal? Zal
de aarde en de mensheid dmv. deze geheime
kennis der ouden eens totaal veranderd worden?
Hetzij vernietigd, hetzij vernieuwd?
TET pilaren
Wij weten uit de profeten en uit Petrus dat er een
nieuwe hemel en aarde komt.
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Atlantis
Tijdens WO II waren Hitler (via zijn
medewerker Roerbach) en president
F.D. Roosevelt op zoek naar de “kist
van Osiris”. Deze kist bevat volgens de
Illuminati de ziel van de goddelijke
koning van Mongolia. Dat heeft ook
Nostradamus in zijn profetie voorzegd, Tesla torens
dat deze prins in juli 1999 weder zou
opstaan. Wij weten niet of Roosevelt de kist heeft gevonden. Van Hitler
weten we wel dat hij de speer heeft gevonden waarmee een Romeinse
soldaat de zijde van Jesjoea zou doorstoken hebben. Roosevelt heeft wel
sinds 1935 het Alziend Oog van Horus/Osiris op de One Dollarnote laten
plaatsen, boven de piramide in de zwevende topsteen. De kist of pilaar van
Osiris was van goud gemaakt, 40 feet hoog en staat bekend bij de ouden als
de “boom des levens”, en als “mei-boom”, en als “Ladder van Jakob”.
De kist is een soort Ark, die werkte wanneer deze in verbinding stond met
de TET-pilaren (of Djet). En deze TET-pilaren staan opgesteld onder de
flessen waarin de slangen zaten.
Deze inscripties en reliëfs in de tempel van Denderah in Egypte tonen ons
de oude wereld, haar technieken en bezigheden. Dit is uit de tijd van Farao
Khufu. Duidelijk is op sommige afbeeldingen te zien dat de technici bezig
zijn met een soort reanimatie. Op de afbeeldingen is Harsomtu, zoon van
Hathor en Horus, geholpen door priesters, bezig met een geboorte.
Harsomtu wordt afgebeeld als een valk, als kind en als slang. De slangen
komen voort uit de lotusplant en symboliseren de
vruchtbaarheid, de levensgeest, die gedacht werd
uit de aarde voort te komen. De slangen zien wij
in de grote flessen gevangen, en deze geven
blijkbaar de Noordpool en Zuidpool aan, als
polariteiten. En zij wijzen naar Beneden- en
Boven-Egypte. Harsomtu is hij die de twee landen
Flessen van Osiris
tot één maakt.
In Egypte hebben de gevallen engelen een pilaar te Meru gebouwd, die
hemel en aarde zou verbinden, zie hierboven.
Amerika is het land van meru: A - meru - ca, een landingsplaats der goden,
een deel van het oude Atlantis. De Hindoes beweren echter dat de berg
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Meru in Mongolië ligt. In de Egyptische scheppingsmythe is de Ta-Wer een
teken of instrument dat wijst naar de oorspronkelijke berg die uit het
oerwater is verrezen. Ameru is ook Meroz, zie Richt 5:23.
De Ta-Wer is het symbool van Osiris, die vanaf de ster Sirius naar de aarde
zou zijn gekomen om de mensheid het tuinieren te leren. De pilaar van
Meru en de Ta-Wer zijn nagenoeg identiek. Ook de berg Moria (de
Tempelberg) is genoemd naar Meru. De kist van Osiris bevatte, net als de
Ark, de levensgeest of kracht van een Heilsfiguur.
De Ta-Wer is de voorloper van de To-Wer of toren. De kerken hebben de
Ta-Wer als voorbeeld genomen om de kosmische energie te bundelen en de
geesten te verruimen met de zogenaamde “Christ-kracht”, om daarmee van
de kerken en kathedralen ‘voorportalen des hemels’ te maken.
Echter, niet door kracht, noch door geweld, maar door Elohims Geest
alleen, die van Boven neerdaalt, zal het geschieden. De huidige technici
kunnen via de Tesla-torens verbazingwekkende dingen doen en de
menselijke geest -en daarmee het gehele menselijke lichaam- beïnvloeden.
Chnoubis is in oud Egypte de heer van de Goddelijke wijsheid. Hij heeft
één poot van een vogel, de Y. Oudtijds verwisselde men de M en Y, zodat
men het woord mysterie als volgt kan opbouwen: M en Y, Isis - terie. De
vogelpoten wijst weer naar de goden die konden vliegen in zonneschijven.
En U moet maar eens letten op de kleding van de paus en kardinalen, dan
ziet U dikwijls er levensgroot de Y op afgebeeld, als
symbool van Chnoubis!
De chnoubis wordt ook wel de serpentsoul genoemd,
de levensgeest, zoals deze zich in de Egyptische
flessen (light bulbs van Denderah) te zien geeft. Hier
rijst de vraag of we bij het laatste Pascha ook kunnen
denken aan iets dergelijks, wanneer de discipelen
moesten opletten om een man te zien lopen met een
kruik (fles?), wat normaliter door vrouwen werd
gedaan. Men zou kunnen denken dat er iets van het
DNA van de Heiland moest worden opgevangen als
“levensgeest” in de fles. Luk.22:10. Het is maar een
vraag. Niet dat Jesjoea aan de oude magie deel zou
hebben genomen, maar mogelijk om de discipelen
De T a-Wer
van dit soort bijgeloof af te helpen. Wij moeten
bedenken dat men in de tijd der discipelen korter bij het oude Egypte leefde
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dan wij. En men kennelijk op de hoogte was van de oude technieken der
mysterie-godsdiensten. Men dacht toen dat de levensgeest in de fles was te
vangen, en of op te wekken was. Men wilde het menselijk bewustzijn
verruimen, op een hoger niveau brengen.
Wat wij vanuit de Bijbel de “verlichting met de heilige Geest” noemen,
wilden de ouden op technologische wijze tot stand zien te brengen, door de
krachten der zon en kosmische krachten te bundelen en het menselijk brein
en DNA erdoor te activeren. Daarmee is New Age vandaag de dag ook druk
doende. Het gaat er hun om, om een nieuw onverderfelijk en verheerlijkt
lichaam te verkrijgen, zoals dat binnenkort zal worden gegeven aan de
mederegeerders van JHWH in Israel op aarde in het Messiaans Vrederijk.
Dat zijn de Eerstelingen, waarna de grote oogst zal volgen. Dat nieuwe
lichaam heeft ongekende mogelijkheden, aan de engelen gelijk. Daarvan
had Filippus iets, toen hij na de eunuch uit Ethiopië te hebben gedoopt,
plotseling verdween en te Azote werd gevonden. En ook Petrus ging door
dichte deuren heen, nadat hij de Pinksterrede had uitgesproken en gevangen
was gezet.
Het is bekend dat wij mensen momenteel slechts 8-10% van onze hersenen
gebruiken. De rest is ongebruikt. En wanneer dat geactiveerd zal worden, is
het potentieel van de mensen ongekend, Goddelijk gelijk.
De Boom des Levens wordt ook wel de Orme, Ormus genoemd. David of
de Davidstelg in het Messiaans Vrederijk zal allereerst zijn volk Israël
leiden naar de kennis van de Boom des Levens. De mensen zullen één
worden, afgestemd op elkaar, zoals supergeleiders of zoals met telepathie
gebeurd.
Eens, in het oude Atlantis schijnt er ook zo’n hoge en ontwikkelde
samenleving te zijn geweest, die gebaseerd was
(volgens de zeer bekende profeet Edgar Cayce) op
het Quartz kristal.
Oude goden uit Sumerië zouden tabletten hebben
gehad die de naam ME droegen, die de
basiskennis bevatten voor de gezondheid en
geneeskunst. De goden zouden deze ME’s in hun
kleding bij zich hebben gedragen. Hiervandaan
komt het woord ME-dicijn. Er bestaat verband
tussen Quartz en medicijnen. Quartz kan de
gedachten en emoties beïnvloeden. Gemalen
Offer aan Anubis
Quartz-gruis werd oudtijds al als medicijn
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toegepast. Het gebruik ervan ontsproot uit het geloof dat de mens een
geestelijk hoogstaand wezen was, die verbonden was men de planetaire
magnetische lijnen (grids) die om de aarde heen lopen. Ons bewustzijn is
net als een radio, hetwelk moet worden afgestemd op Bóven. Wij hebben
dat kosmische bewustzijn nodig, afgestemd op onze Schepper. Dat noemde
men de “Christus-kracht”, de vril, het zonnevuur, de slangenkracht, de
kundalini, etc.
Via het gebruik van quartz kristallen haalde men oudtijds de kosmische
krachten naar zich toe. Op sommige wandafbeeldingen zien wij een
Egyptische koning “wit-brood” offeren aan Anubis. Anubis is degene die
vragen ontsluit en oplost. Zie afbeelding. Het is ook bekend dat de oude
waarzeggers kristallen bollen en zelfs kristallen schedels gebruikten bij hun
praktijken om ermee de geheimen te openen. En toen wij kleine jongens
waren bouwden wij zonder enige moeite al een kleine radiokristalontvanger. En inderdaad ving je daarmee enkele zenders op.

als “gouden tarwe van Horus”. Dit was het witte-poeder-goud dat met water
aangemaakt een soort gelatine werd. Momenteel wordt het ook weer bereid.
Het vermeerdert de witte bloedcellen enorm. Op kankerpatiënten past men
het toe met groot succes. Sommigen zijn na 45 dagen weer geheel gezond.
Ook op vele andere ziekten past men het toe. Zie Internet
www.pureganic.com/
www.etheriumgold.com/
www.twinflamedist.on.ca/white%20%gold%powder.htm

Quartz wordt gevonden in de berg Ida
in Arkansas USA. Verder zijn er niet
veel vindplaatsen op aarde (USA,
Brazilië en Madagaskar). Quartz is een
Duits woord. Kristal is afkomstig van
het Griekse krystaloos, dat ijs
betekent. Quartz bevat 46% silicon en
53% oxygen. Dat zij n twee
gemeenschappelijke elementen in de
aardkorst. Quartz is voor de mensheid nóg waardevoller dan goud en
diamanten. In onze high-tech samenleving wordt quartz veel toegepast.
Men kan er elektriciteit mee opwekken (piëzo). En in computers wordt
quartz veel toegepast
Het zogenaamde “witte goud” kende men in de oudheid ook reeds, naast
drugs, om het verstand te verlichten (het derde oog). De rabbijnen brengen
wit-goudpoeder in verband met Melchizedek. Sinds de verwoesting van de
tempel van Salomo zou de kennis om witgoud-poeder te bereiden verloren
zijn gegaan. De oude bevolking tussen de Eufraat en Tigris zou dit poeder
van een driehoekige steen hebben gemaakt, de zogenaamde “athinderstone”. En de Egyptenaren noemden het poeder “Wat is dat?”
In het Hebreeuws heet het Ma-Na (manna), of brood uit de hemel, brood dat
in de tegenwoordigheid van Elohim is bereid. In Egypte stond het bekend

Wanneer wij het tijdvak van de eerste 4000 jaren na Adam rekenen, is
daarin de kennis slechts éénmaal vermenigvuldigd.
In het tijdvak vanaf Christus tot ongeveer 1750 is de kennis weer éénmaal
vermenigvuldigd. Van 1750 tot 1900 is het opnieuw vermenigvuldigd.
Vanaf 1900 tot 1950 is het opnieuw éénmaal vermenigvuldigd. Van 1950
tot 1980 wederom opnieuw, en van 1980 tot 2000 lijkt de vlucht van de
kennis buiten alle proporties te gaan, waar men zelfs bezig is een hoofd van
de ene mens op een ander mens te transplanteren, te klonen, en allerlei
verregaande technologische hoogstandjes wil verrichten. (Zie RD 8 mei
2001) Hieruit blijkt dat het einde niet veraf meer kan zijn.

Want de oude Egyptenaren wisten dat wij niet alleen een fysiek, maar ook
een geestelijk lichaam hebben. En daarvoor zorgde men dan ook dat dat
gevoed zou worden, met hemels brood.
Veel van de oude kennis is verloren geraakt.
Wel lezen wij in Dan.12:4 het volgende met betrekking tot de eindtijd: “en
de wetenschap zal vermenigvuldigd worden”.

Het eerste tijdvak is van Adam tot Christus
Het tweede is van Christus tot ongeveer 1750 (boekdrukkunst, etc..)
Het derde is van 1750 tot 1900 (verlichting, technologie in opkomst)
Het vierde is van 1900 tot 1950 (twee wereldoorlogen)
Het vijfde is van 1950 tot 1980 (technologische revolutie)
Het zesde is van 1980 tot 2000 (computertijdperk, chip, etc..)
Het zevende is van 2000 tot 2012? (het einde der huidige aion ‘eeuw’)
Conclusie
Wij mensen zijn er altijd op uit geweest kennis aan te wenden om de hemel
te bestormen. Dat zien we al vroeg in de Bijbel, waar men de toren van
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Babel ging bouwen. Wij willen op onze wijze onsterfelijkheid verkrijgen en
worden als Elohim. Zoals we in deze brochure zagen, hebben oudtijds de
mensen en mysteriegodsdiensten op velerlei wijze hun kennis aangewend
om een hogere trap van bewustzijn te verkrijgen, om los te komen van het
alledaagse. En vandaag de dag zoeken wij mensen het in ruimtereizen,
DNA-onderzoek, klonen, en wat al niet meer voor zeer ingewikkelde zaken.
Het Evangelie wijst ons een totaal ándere richting:
Mattheus 11:12 En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt
het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen
hetzelve met geweld.
Hoe staat het met dit soort “geweld”?
Welnu, een mens die geweld krijgt te doen op het rijk der hemelen weet
door ontdekking van de Geest der verlichting, dat hijzelf onbekwaam,
zondig, geestelijk dood en dus verloren is. In die hopeloze toestand gaat
zulk een mens wel roepen om behoud, ernst maken van zijn leven. Maar dat
is het nog niet waar het om gaat. Uiteindelijk helpt dit niets. Het wordt voor
ons mensen algeheel verloren. Daar eindigt ons leven, vloekwaardig en
Elohim recht is in al Zijn weg en werk.
Alleen dan ontsluit zich het hemels wonder, dat het stil wordt ín die
verlorenheid, en in die rust kondigt JHWH ons behoud af, door Zijn
bereidwilligheid in ons hart te openbaren en Zichzelf weg te schenken als
vrije gift. Dan slaan wij het oog op JHWH als ónze Verlosser. Dan rijst er
hoop in ons, dan daalt er geloof en vrede in ons hart, gepaard met de liefde
Gods. En dat maakt ons krachtig. Dat maakt onze
handen sterk, zodat wij het Rijk der hemelen geweld
aandoen, in gebed en woord en met daad.
Hier is het: Verloren, én behouden, alles ineens en voor
altijd in JHWH. Want JHWH was de wereld
verzoenende met Zichzelf.
Niet dat wij met raketten en ruimtesondes naar de
sterren en planeten dienen af te reizen. Dat zijn grote
en geldverslindende projecten waarmee mogelijk
enkelingen zouden kunnen afreizen. Nee, JHWH komt als koning tot óns,
zie: Mattheus 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u,
zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener
jukdragende ezelin.
Johannes 12:15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende
op het veulen ener ezelin.
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Op een veulen van een ezelin, heel simpel, komt Hij tot óns! Hij zoekt ons
op en geeft het eeuwige leven! Dus wat een dwaasheid van ons mensen,
gezien alle inspanningen om eeuwig leven op technologische wijze te
verkrijgen. Hij geeft het Zijn beminden als in de slaap! Psalmen 127:2 Het
is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der
smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.

